ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
м. Київ
(у режимі відеоконференції)

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ

№ 102
31 березня 2022р.
10 год 00 хв.

ГОЛОВУЄ:
(онлайн)

Голова Комітету Наталуха Д.А.

ПРИСУТНІ: Народні депутати України - члени Комітету: Кисилевський Д.Д.,
(онлайн)
Тарута С.О., Підласа Р.А., Рущишин Я.І., Буймістер Л.А., Кубів С.І.,
Колтунович О.С., Кицак Б.В., Магомедов М.С., Мовчан О.В., Лічман Г.В.,
Приходько Б.В., Скорик М.Л.
Працівники секретаріату Комітету - Шестопалова В.П., Гаврилів Р.М.,
Кравченко М.М., Докієнко Л.О., Прокопенко Р.Б., Терегейло Ю.В.,
Дехтярук М.Б., Бойко К.А.
ВІДСУТНІ: Народні депутати України - члени Комітету: Шевченко Є.В., Марчук І.П.
ЗАПРОШЕНІ:
(онлайн)
ІОНУШАС
Сергій Костянтинович

-

народний депутат України;

ШУЛЯК
Ольга Олексіївна

-

народний депутат України;

БАТОВА
Ольга Ігорівна

-

в.о. Голови Фонду державного майна України.

ПРЕСНЯКОВ
Іван Євгенійович

-

заступник Голови національного
запобігання корупції.

агентства

з

питань

Голова Комітету Наталуха Д.А. підтримав пропозиції народних депутатів України –
членів Комітету Лічман Г.В. і Колтуновича О.С. та запропонував розгляд проекту Закону
України про внесення змін до Прикінцевих та перехідних положень Цивільного кодексу
України щодо особливостей справляння плати за користування нерухомим майном (його
частиною) з метою забезпечення належного функціонування в умовах воєнного стану
суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі та операторів поштового зв’язку (реєстр. № 7174
від 18.03.2022) та проекту Закону України про особливості приватизації державного майна в
умовах воєнного стану (реєстр. № 7191 від 22.03.2022) перенести на інше засідання Комітету.

СЛУХАЛИ:

Інформацію Голови Комітету Наталухи Д.А. щодо змін до порядку
денного засідання Комітету.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити порядок денний засідання Комітету з запропонованими
змінами.
«за» – 12
(Наталуха Д.А., Кисилевський Д.Д., Підласа Р.А., Рущишин Я.І.,
Колтунович О.С., Кубів С.І., Кицак Б.В., Магомедов М.С., Мовчан О.В.,
Лічман Г.В., Приходько Б.В., Скорик М.Л.)
«проти» – 0
«утримався» – 0
Рішення прийнято.
(Тарута С.О., Буймістер Л.А. не брали участі у голосуванні)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про перегляд рішення Комітету щодо проекту Закону України про внесення змін до
Закону України "Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права
власності Російської Федерації та її резидентів" щодо уточнення окремих положень
(реєстр. № 7169 від 15.03.2022).
2.Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо
підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб (реєстр. № 7194
від 23.03.2022).
3. Проект Закону України про компенсацію за пошкодження та знищення окремих
категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів,
диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації (реєстр. № 7198
від 24.03.2022).
4. Проект Закону України про внесення змін до пункту 52 розділу 9 "Прикінцеві та
перехідні положення" Закону України "Про державну допомогу суб’єктам
господарювання" (щодо застосування його положень в період дії правового режиму
воєнного стану) (реєстр. № 7221 від 29.03.2022).
5. Проект Закону України про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності у
період дії воєнного стану (реєстр. № 7228 від 30.03.2022).
6. РІЗНЕ.
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Питання 1.
СЛУХАЛИ:

Інформацію Голови Комітету Наталухи Д.А. про перегляд рішення
Комітету щодо проекту Закону України про внесення змін до Закону
України "Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів
права власності Російської Федерації та її резидентів" щодо уточнення
окремих положень (реєстр. № 7169 від 15.03.2022).

В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України – члени
Комітету: Наталуха Д.А., Рущишин Я.І., Кубів С.І., Мовчан О.В.
За результатами обговорення члени Комітету
УХВАЛИЛИ:

1. Переглянути відповідно до частини п’ятої статті 44 Закону України
«Про комітети Верховної Ради України» рішення Комітету щодо проекту
Закону України про внесення змін до Закону України "Про основні засади
примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської
Федерації та її резидентів" щодо уточнення окремих положень (реєстр.
№ 7169 від 15.03.2022).
«за» – 12
(Наталуха Д.А., Кисилевський Д.Д., Підласа Р.А., Рущишин Я.І.,
Буймістер Л.А., Кубів С.І., Кицак Б.В., Магомедов М.С., Мовчан О.В.,
Лічман Г.В., Приходько Б.В., Скорик М.Л.)
«проти» – 0
«утримався» – 0
Рішення прийнято.
(Тарута С.О., Колтунович О.С. не брали участі у голосуванні)
2. Внести проект Закону України про внесення змін до Закону України
"Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права
власності Російської Федерації та її резидентів" щодо уточнення окремих
положень (реєстр. № 7169) на розгляд Верховної Ради України,
рекомендувати включити його до порядку денного Верховної Ради
України та за результатами розгляду у першому читанні прийняти
законопроект за основу та в цілому з техніко-юридичними правками і з
урахуванням таких пропозицій Комітету:
пункти 1 і 2 законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Внести до Закону України "Про основні засади примусового
вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її
резидентів" від 3 березня 2022 року № 2116-IX такі зміни:
1) у частині першій статті 1:
абзац третій замінити вісьмома новими абзацами такого змісту:
"резиденти:
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фізичні особи – громадяни Російської Федерації (крім тих, які захищають
(захищали) незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України,
беруть (брали) безпосередню участь у відсічі та стримуванні
(нейтралізації) збройної агресії Російської Федерації проти України та
забезпеченні національної безпеки, усунення загрози небезпеки
державній незалежності України, її територіальній цілісності в період дії
воєнного, надзвичайного стану або в період збройного конфлікту), а також
особи, які не є громадянами Російської Федерації, але мають найбільш
тісний зв'язок з Російською Федерацією, зокрема мають місце проживання
або займаються основною діяльністю у Російській Федерації;
юридичні особи (їх філії, представництва), що здійснюють свою
діяльність відповідно до законодавства України на території України:
засновником (учасником, акціонером) або кінцевим бенефіціаром яких
прямо чи опосередковано через інші юридичні особи (незалежно від їх
кількості та місця реєстрації) є Російська Федерація та/або фізичні особи,
визначені в цій статті, у тому числі фізичні особи, які через інші юридичні
особи (незалежно від їх кількості та місця реєстрації) виконували
управлінські функції та здійснювали контроль за діяльністю цієї
юридичної особи до 24 лютого 2022 року; та/або
засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо чи
опосередковано є Російська Федерація; та/або
у яких Російська Федерація прямо чи опосередковано має частку у
статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будьякій формі) у юридичній особі; та/або
у яких юридичні особи, засновником (учасником, акціонером) або
бенефіціаром яких прямо чи опосередковано є Російська Федерація,
мають частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство
(участь у будь-якій формі) у юридичній особі.
До резидентів у розумінні цього Закону рішенням Ради національної
безпеки і оборони України або суду можуть прирівнюватися фізичні або
юридичні особи (незалежно від громадянства, місця проживання,
здійснення основної діяльності тощо), які постійно перебувають за
межами України або на тимчасово окупованій території України та
публічно заперечують чи підтримують здійснення збройної агресії
Російської Федерації проти України, встановлення та утвердження
тимчасової окупації частини території України та які не зупинили чи не
припинили здійснення своєї економічної (зокрема господарської)
діяльності на території Російської Федерації у період дії воєнного стану в
Україні, введеного у зв’язку із здійсненням збройної агресії Російської
Федерації проти України".
У зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий вважати відповідно абзацами
одинадцятим і дванадцятим;
в абзаці одинадцятому слова "на користь держави Україна на підставі"
замінити словами "та/або в рахунок майбутньої репарації на користь
держави Україна, яка зазнала агресії з боку Російської Федерації, на
підставі";
2) у частині першій статті 2 слова "та ґрунтується" замінити словами
"та/або в рахунок майбутньої репарації на користь держави Україна, яка
зазнала агресії з боку Російської Федерації, та ґрунтується".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.».
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«за» – 11
(Наталуха Д.А., Кисилевський Д.Д., Підласа Р.А., Буймістер Л.А.,
Кицак Б.В., Кубів С.І., Магомедов М.С., Мовчан О.В., Лічман Г.В.,
Приходько Б.В., Скорик М.Л.)
«проти» – 0
«утримався» – 1 (Рущишин Я.І.)
Рішення прийнято.
(Тарута С.О., Колтунович О.С. не брали участі у голосуванні)

Питання 2.
СЛУХАЛИ:

Інформацію Голови Комітету Наталухи Д.А. щодо проекту Закону України
про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення
ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб (реєстр. № 7194
від 23.03.2022), поданого народним депутатом України Наталухою Д.А. та
іншими народними депутатами України.

Представив законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо
підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб (реєстр. № 7194),
заступник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Пресняков І.Є.
В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України – члени
Комітету: Наталуха Д.А., Буймістер Л.А., Кубів С.І., Мовчан О.В., заступник Голови
Національного агентства з питань запобігання корупції Пресняков І.Є.
За результатами обговорення члени Комітету
УХВАЛИЛИ:

Внести проект Закону України про внесення змін до деяких
законодавчих актів щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з
активами окремих осіб (реєстр. № 7194) на розгляд Верховної Ради
України, рекомендувати включити його до порядку денного сесії
Верховної Ради України та за результатами розгляду у першому читанні
прийняти за основу, скоротивши строк подання поправок і пропозицій
на половину.
«за» – 11
(Наталуха Д.А., Кисилевський Д.Д., Підласа Р.А., Тарута С.О.,
Рущишин Я.І., Кубів С.І., Кицак Б.В., Магомедов М.С., Мовчан О.В.,
Лічман Г.В., Приходько Б.В.)
«проти» – 0
«утримався» – 0
Рішення прийнято.
(Буймістер Л.А., Колтунович О.С., Скорик М.Л. не брали участі у
голосуванні)
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Питання 3.
СЛУХАЛИ:

Інформацію Голови Комітету Наталухи Д.А. щодо проекту Закону України
про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів
нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій,
спричинених військовою агресією Російської Федерації (реєстр. № 7198
від 24.03.2022), поданого народним депутатом України Шуляк О.О. та
іншими народними депутатами України.

Представила законопроект про компенсацію за пошкодження та знищення окремих
категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій,
спричинених військовою агресією Російської Федерації (реєстр. № 7198) народний депутат
України Шуляк О.О.
В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України – члени
Комітету: Наталуха Д.А., Буймістер Л.А., Кубів С.І., Мовчан О.В., Тарута С. О., народний
депутат України Шуляк О.О.
За результатами обговорення члени Комітету
УХВАЛИЛИ:

1. Внести проект Закону України про компенсацію за пошкодження та
знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок
бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою
агресією Російської Федерації (реєстр. № 7198) на розгляд Верховної
Ради України, рекомендувати включити його до порядку денного сесії
Верховної Ради України та за результатами розгляду у першому читанні
прийняти за основу.
«за» – 11
(Наталуха Д.А., Кисилевський Д.Д., Підласа Р.А., Тарута С.О.,
Буймістер Л.А., Кубів С.І., Кицак Б.В., Магомедов М.С., Мовчан О.В.,
Лічман Г.В., Приходько Б.В.)
«проти» – 0
«утримався» – 1 (Рущишин Я.І.)
Рішення прийнято.
(Колтунович О.С., Скорик М.Л. не брали участі у голосуванні)
2. Беручи до уваги висновок Головного науково-експертного управління
Апарату Верховної Ради України щодо усунення деяких
неузгодженостей та урахування висловлених зауважень і пропозицій до
законопроекту звернутись до Голови Верховної Ради України з
пропозицією оголосити відповідно до частини першої статті 116 Закону
України «Про Регламент Верховної Ради України» під час розгляду
даного законопроекту на пленарному засіданні про необхідність
внесення пропозицій і поправок щодо виправлень, уточнень, усунення
помилок та/або суперечностей у тексті законопроекту (реєстр.№ 7198),
інших структурних частин зазначеного законопроекту та/або інших
законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні
та відповідають предмету правового регулювання законопроекту.
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«за» – 11
(Наталуха Д.А., Кисилевський Д.Д., Підласа Р.А., Тарута С.О.,
Буймістер Л.А., Кубів С.І., Кицак Б.В., Магомедов М.С., Мовчан О.В.,
Лічман Г.В., Приходько Б.В.)
«проти» – 0
«утримався» – 1 (Рущишин Я.І.)
Рішення прийнято.
(Колтунович О.С., Скорик М.Л. не брали участі у голосуванні)

Питання 4.
СЛУХАЛИ:

Інформацію Голови Комітету Наталухи Д.А. щодо проекту Закону України
про внесення змін до пункту 52 розділу 9 "Прикінцеві та перехідні
положення" Закону України "Про державну допомогу суб’єктам
господарювання" (щодо застосування його положень в період дії правового
режиму воєнного стану) (реєстр. № 7221 від 29.03.2022), поданого
народним депутатом України Корнієнком О.С. та іншими народними
депутатами України.

За результатами обговорення члени Комітету
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту Закону України про внесення змін до пункту 52
розділу 9 "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про
державну допомогу суб’єктам господарювання" (щодо застосування його
положень в період дії правового режиму воєнного стану) (реєстр. №7221)
на інше засідання Комітету.
«за» – 11
(Наталуха Д.А., Кисилевський Д.Д., Підласа Р.А., Рущишин Я.І.,
Кубів С.І., Буймістер Л.А., Кицак Б.В., Магомедов М.С., Мовчан О.В.,
Лічман Г.В., Приходько Б.В.)
«проти» – 0
«утримався» – 0
Рішення прийнято.
(Тарута С.О., Колтунович О.С., Скорик М.Л. не брали участі у
голосуванні)
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Питання 5.
СЛУХАЛИ:

Інформацію Голови Комітету Наталухи Д.А. щодо проекту Закону України
про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності у період дії
воєнного стану (реєстр. № 7228 від 30.03.2022), поданого народним
депутатом України Іонушасом С.К. та іншими народними депутатами
України.

Представив законопроект про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності
у період дії воєнного стану (реєстр. № 7228) народний депутат України Іонушас С.К.
В обговоренні зазначеного питання взяли участь народні депутати України – члени
Комітету: Наталуха Д.А., Буймістер Л.А., Кубів С.І., Підласа Р.А., народний депутат України
Іонушас С.К.
За результатами обговорення члени Комітету
УХВАЛИЛИ: Внести проект Закону України про захист інтересів осіб у сфері
інтелектуальної власності у період дії воєнного стану (реєстр. № 7228) на
розгляд Верховної Ради України, рекомендувати включити його до порядку
денного сесії Верховної Ради України та за результатами розгляду у
першому читанні прийняти за основу та в цілому з техніко-юридичними
правками і з урахуванням таких пропозицій Комітету:
«1. Назву та перше речення абзацу першого пункту 1 розділу І
законопроекту після слів «воєнного стану» доповнити словами «введеного
у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації проти України»;
2. У преамбулі законопроекту слово «військовою» замінити словом
«збройною»;
3. У абзаці першому пункту 1 розділу І законопроекту слова «та іншими
нормативними актами центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері
інтелектуальної власності» - виключити;
4. Абзац другий пункту 1 розділу І викласти у такій редакції:
«У разі, якщо початок перебігу строку продовження дії свідоцтва на
торговельну марку, промисловий зразок або строку продовження чи
підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на об’єкт
інтелектуальної власності припадає на день введення в Україні воєнного
стану, чи на іншу дату після нього, відповідна дія щодо продовження строку
дії свідоцтва на торговельну марку, продовження чи підтримання чинності
майнових прав інтелектуальної власності на об’єкт інтелектуальної
власності вважається вчиненою особою вчасно, якщо вона вчинена не
пізніше дев'яноста днів, з дня наступного за днем припинення чи
скасування воєнного стану.»;
5. У тексті законопроекту слова «скасування воєнного стану» замінити
словами «припинення чи скасування воєнного стану».
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«за» – 11
(Наталуха Д.А., Кисилевський Д.Д., Підласа Р.А., Рущишин Я.І.,
Кубів С.І., Буймістер Л.А., Кицак Б.В., Магомедов М.С., Мовчан О.В.,
Лічман Г.В., Приходько Б.В.)
«проти» – 0
«утримався» – 0
Рішення прийнято.
(Тарута С.О., Колтунович О.С., Скорик М.Л. не брали участі у
голосуванні)

РІЗНЕ.

Народний депутат України – член Комітету Магомедов М.С. запропонував звернутися
до Прем’єр-міністра України Шмигаля Д.А. стосовно необхідності встановлення на період дії
правового режиму воєнного стану ставки ПДВ на рівні 7% на операції з постачання на митну
територію України продуктів переробки бензолу сирого кам’яновугільного, що виробляються
підприємствами із Додатку 1 Переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України № 158 від 4 березня 2013 року.

ГОЛОВА КОМІТЕТУ

Д. НАТАЛУХА

СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ

Я. РУЩИШИН
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